
UAB "Autojuta" Naugarduko g. 110, Vilnius, Tel. +370 52 113550, el.p. seat@autojuta.lt , web: www.seat.lt UAB 
"Autojuta" Chemijos g. 8, Kaunas, Tel. +370 37 490 394, el.p. seat.kaunas@autojuta.lt , web: www.seat.lt 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 
                       Užsak. Nr. 696194 

1.5  TSI 150AG Start&Stop Turbo  benzinas

Varikl io darbinis  tūris  cm3 / pavarų dėžė 1498 / automatinė DSG-7 

Maks imal i  ga l ia  kW(AG) /aps .min. 110(150) / 5000-6000

Maks imalus  grei ti skm/h / Įs ibėgėjimas  nuo 0 iki  

100km/h (s )

198 / 8,6

Vidutinės  kuro sąnaudos  l /100km  /   CO2 g/km 202 / 9,1

I lgis/plotis/aukštis  (mm) / ratų bazė (mm)  4381/1841/1601/2638

Bagažinės  ta lpa  (l ) / Kuro bako ta lpa  (l ) 510 / 50

EKSTERJERO 

SPALVA
M 500,00 €                 

P32 1 472,00 €              

Connectivity Box

∙ Išmaniojo telefono bela idžio įkrovimo funkci ja
PB1 191,00 €                 

PDL 958,00 €                 

Dvigubos bagažinės grindys PFP 161,00 €                 

PFZ 429,00 €                 

PL7 387,00 €                 

PG6 96,00 €                   

Galinės sėdynės atlošo nulenkimas iš bagažinės PLY 20,00 €                   

PML 187,00 €                 

PW2 371,00 €                 

Signalizacija WAS 269,00 €                 

Origina lūs  medžiaginia i  ki l imėl ia i 80,00 €                   

240,00 €                 

Automobilio kaina su papildoma įranga 35 261,00 €

PAPILDOMA ĮRANGA

VARIKLIS KHP8OZ 29 900,00 €            

Metal izuota  spalva  Lava Blue (0F0F)

Regis traci ja/ KET paketas

Full Link išmaniųjų telefonų integracija

∙ Bela idis  i r la idinis  ryšys

∙ Išmaniojo telefono informaci jos  atva izdavimas  automobi l io medi jos  s is temoje

∙ Suderinama su Google Android Auto i r Apple CarPlay

Šildomas priekinis stiklas

∙ Priekinio s tiklo š i ldymas  be vizual ia i  matomų š i ldymo la idel ių

∙ Ši lumą izol iuojantis  s tiklas

Xperience / FR Plus paketas

∙ Parkavimo as is tentas  "Park Ass is t" (PK5)

∙ "Easy Access" paketas  (PHF/PHE)

∙ Ska i tmeninis  prieta isų skydel is  (PFK)

∙ Navigaci jos  s is tema Plus  su 9.2" spalvotu jutikl iniu ekranu (ZN2)

Sumažinto dydžio atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas

Vairavimo asistentų paketas (XL) skirtas Navigacijos sistemai Plus

∙ Adaptyvi  kruizo kontrolė (su i šankstine navigaci jos  reagavimo funkci ja)

∙ "Sign Ass is t" - kel io ženklų atpažinimo s is tema

∙ "Lane Ass is t Plus" - eismo juostos  pa la ikymo s is tema su adaptyviu va iravimu

∙ "Light Ass is t" - automatinis  tol imųjų šviesų va ldymas

∙ "Side Ass is t" - aklos ios  zonos  aptikimo s is tema

∙ "Rear Cross  Traffic Alert" - perspėjimas  apie transporto eismą iš  šono važiuojant atbulomis

∙ "Pre-crash Ass is t" - keleivių apsaugos  s is tema

∙ "Travel  Ass is t" - va i ruotojo as is tentas

∙ "Emergency Ass is t" - kri tinių s i tuaci jų as is tentas

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su atminties fukcija

∙ Va iruotojo sėdynė su atminties  fuknci ja

∙ Išorinia i  ga l inio va izdo veidrodžia i  su atminties  funkci ja

(tik su PL7 arba WL1)

Sėdynių apmušalai Dinamica®(juodos spalvos)

∙ Dinamica® mikro pluošto priekinių i r ga l inių sėdynių apmušala i

∙ Sėdynių šonuose i r vidinėje durų pusėje - di rbtinės  odos  apdai los

 
 

 

 

SEAT ATECA XPERIENCE 1.5 TSI 150AG DSG-7 Start&Stop 

*Automobilio vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo 
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IŠORĖS ĮRANGA 
Lengvojo lydinio ratlankiai "Xperience" 7J x 18  
∙ Padangos 215/50 R18 (4Drive versijoje 225/50 R18) 
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai 
Sidabrinės spalvos stogo bėgeliai 
Juodos spalvos ratų arkų apsaugos 
Sidabrinės spalvos šoninių langų apdaila 
Xperience versijos dizaino bamperiai priekyje ir gale 
High LED priekiniai žibintai  
LED priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija 
LED galiniai žibintai su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis  
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 

 

VIDAUS ĮRANGA 
Medžiaginiai "Boston"/ Dinamica® microfiber sėdynių apmušalai 
Šviesiai pilkos spalvos medžiaginis lubų apmušimas  
Sportinio dizaino komfortiškos priekinės sėdynės 
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės  
Priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama 
Priekinis vidurinis ranktūris, orlaidės galiniams keleiviams 
Šildomas, oda aptrauktas, daugiafunkcis sportinis vairas su "X" logotipu  
(modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo galimybe) 
LED vidaus apšvietimas priekinės durelėse įvairiomis pasirinktinomis spalvomis 
Apšviečiami veidrodžiai skydeliuose nuo saulės priekiniams keleiviams 
Dalomas galinės sėdynės atlošas su centriniu porankiu viduryje  
Apšviečiamos priekinių durų aliuminio optikos apsauginės slenksčių juostos su versijos užrašu 

 

SAUGUMO IR VAIRAVIMO ASISTENTAI 
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)  
Elektroninis diferencialo blokavimas (XDS)  
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto-Hold“ funkcija  
Padangų oro slėgio indikacija  
Vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema „Rest Assist“  
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija  
Pesčiųjų atpažinimo sistema  
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio oro pagalvė deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje  
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje  
Kruizo kontrolė su greičio ribotuvu  
Neprisegto diržo perspėjimas priekinėms ir galinėms sėdynėms  
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje  
Automatinė po susidūrimo stabdymo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)  
E-CALL pagalbos skambučio sistema  
Parkavimosi sensoriai gale  
Galinio vaizdo kamera  

Padangos remonto rinkinys (kompresorius + padangų sandarinimo putos) 

 

  

 BAZINĖ ĮRANGA 



UAB "Autojuta" Naugarduko g. 110, Vilnius, Tel. +370 52 113550, el.p. seat@autojuta.lt , web: www.seat.lt UAB 
"Autojuta" Chemijos g. 8, Kaunas, Tel. +370 37 490 394, el.p. seat.kaunas@autojuta.lt , web: www.seat.lt 

 

MULTIMEDIJA IR SUDERINAMUMAS 
Medijos sistema Plus su 8.25" spalvotu jutikliniu ekranu 

2 USB-C jungtys priekyje ir 2 jungtys gale Bluetooth laisvų rankų sistema 

8 garsiakalbiai  

Multifunkcinis spalvotas ekranas "Medium" (borto kompiuteris)  

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB) 

 

KOMFORTAS IR FUNKCIONALUMAS 
Beraktė užrakinimo/atrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Entry & Go"  

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

Elektra nustatomi, šildomi ir užlenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai  

(keleivio pusės išorės veidrodis su parkavimosi funkcija) 

Automatinė 2 zonų klimato kontrolės sistema "Climatronic"  

Šildomos priekinės sėdynės  

Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai  

Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis  

Dinaminė priekinių žibintų kontrolė  

Automatinis priekinių žibintų įjungimas, automatinė Coming & leaving home funkcija  

Lietaus sensorius  

Progresyvus vairo mechanizmas  

SEAT Drive Profile vairavimo režimų pasirinkimas 

 

GARANTIJA 
Pratęsta garantija iki 5 metų, arba iki 100 000 km ridos 

 

 

 

 


